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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo final de semana para 

você e todos os seus entes queridos. Neste sábado finalizaremos no 48º 
Capítulo do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. O referido capítulo 
encontra-se definido como “Sobre o vértice da pirâmide”, e traz o enfoque na 
continuação do ministério de Jesus Cristo. Nesse final de relato, a voz de Deus 
irromperá os céus e anunciará: “Este é o meu filho muito amado, ouvi-o”. A 
proximidade da “tragédia” da cruz, deixa os discípulos estupefatos, e sugerem 
a Jesus que tal desiderato seja, ao menos, adiado. Sigamos ao escrito: 

 

SOBRE O VÉRTICE DA PIRÂMIDE – Parte 8 
 
O episódio ultrapassou de tal forma os acontecimentos humanos, 

que nenhuma das testemunhas teve capacidade de pormenorizar-lhe a 
narração. 

 
Talvez só os artistas puros, os que usam da pena, do pincel, do 

escopiro ou da pauta musical para exprimir certos estados emotivos e certas 
impressões harmoniosas, possam compreender a ausência da descrição, pelas 
testemunhas diretas, da maravilha do alto do Tabor. Só os artistas sabem que 
a capacidade humana de narrar vai até certos limites. 

 
O episódio da transfiguração foi demasiado forte e precisou ser 

coado através de Mateus, Marcos e Lucas. Mas Simão Pedro dirá, ele próprio, 
muito mais tarde, na sua segunda espístola: “Nós mesmos, vimos a sua 
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majestade”, acrescentando: “E ouvimos aquela voz, vinda do céu, estando 
com ele na montanha sagrada”. 

 
O início do Evangelho de João refere-se evidentemente à 

misteriosa luminosidade que ele “viu” no Tabor: 
 
“Nele estava a vida e a vida era luz dos homens; e a luz 

resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam”; 
 
E, mais adiante: 
 
“Ali estava a luz verdadeira”; 
 
E, concluindo: 
 
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua 

glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade”. 
 
Moisés e Elias falavam com o Cristo sobre a glória divina da Cruz. 
 
O suplício da Cruz não significaria, portanto, embora 

determinado pelas autoridades tradicionais de Israel, uma prova de oposição 
entre o Cristo e a Lei, pois Moisés que outorgava a Lei em nome de Deus, ali 
se manifestava em concordância perfeita com Jesus. O drama que se 
avizinhava não seria uma contradição às predições proféticas, porquanto 
Elias, o maior dos profetas, viera ali confirmar o Desejado das Nações. 

 
Um e outro, envolvidos na mesma luz, falavam da tragédia, cuja 

aproximação esfriava, até à medula dos ossos, os discípulos tomados de 
irresistíveis terrores. Falavam com a naturalidade com que as estrelas brilham 
e a serenidade terrível dos raios num céu de tormenta. E de tudo resultava 
inarredável esplendor, porque as coisas divinas são inenarráveis.  

 
Pedro, Tiago e João tinham-se arrojado por terra. 
 
Quanto tempo durou tudo aquilo? 
 
Mas eis que se sentem tocados delicadamente: 
 
- Levantai-vos! 
 
Era o Mestre. 
 
O semblante de Jesus recuperara a expressão humana. 
 
Os três se achavam de tal modo confusos, que não sabiam o que 

dizer. 
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Volvera o silêncio no alto da montanha. O sol ia-se inclinando 

para os lados do mar, num céu límpido. E a terra, lá embaixo, como uma 
circunferência, cujo centro parecia ocuparem, desdobrava-se eriçada de 
cerros e riscada pelas incrustações de nácar e de coral dos riachos e caminhos 
ziguezagueantes. Na doce tranquilidade da tarde, as rolas gemiam. Ecoavam 
na amplidão o balido dos carneiros e o tilintar dos cincerros. No entanto, a 
doçura do entardecer e a paz dominadora, que andava por tudo, não 
conseguiram restituir a calma aos três discípulos. 

 
Pedro, que, nas circunstâncias difíceis, era sempre mais 

audacioso, não achando um comentário digno do que acabava de presenciar, 
exclamou: 

 
- Senhor! Como é delicioso estarmos aqui! 
 
E, olhando o sol, que começava a esconder-se por detrás da 

cadeia do Carmelo, propôs: 
 
- Pernoitemos aqui! Nós ergueremos três tendas: uma para ti, 

outra para Moisés, e outra para Elias. E, assim, enquanto conversardes, nós, 
os teus discípulos, como é costume entre os nossos nas noites de estio, 
dormiremos sob as árvores. 

 
As palavras vinham em turbilhão à boca de Pedro. Numa 

loquacidade nervosa, ele continuava: 
 
- Senhor! Nunca vimos coisa semelhante... Mas, onde estão 

Moisés e Elias? Eles se encontravam, há pouco, aí. Nós os vimos e bem os 
reconhecemos... 

 
Não tinha Simão Pedro cessado de falar, e eis que uma nuvem 

brilhante, repentinamente, envolveu o Mestre e os três discípulos. Uma voz 
saiu da nuvem, dizendo: 

 
- Este é o meu filho muito amado: ouvi-o! 
 
Os discípulos tombavam outra vez no chão. Escondiam o rosto, a 

respiração opressa, o coração palpitante. Imenso terror esmagava-os. 
 
Jesus tocou-os novamente, dizendo-lhes: 
 
- Levantai-vos e não tenhais medo. 
 
Ergueram os olhos; já não havia a nuvem; o Mestre estava só e 

contemplava-os afetuosamente. 
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O sol acabava de esconder-se, barrando o horizonte de largas 
listas escarlates. Soprava uma aragem fresca, impregnada dos aromas 
silvestres da montanha. 

 
Jesus e os três começaram a descer. Manifestando ardente super 

excitação, os discípulos puseram-se a conversar. O Mestre, porém, disse-lhes: 
 
- A ninguém conteis a visão que presenciastes, até que o Filho do 

Homem seja ressuscitado dos mortos. 
 
A esta advertência, Pedro indagou: 
 
- Bem ouvimos o que falavas com Elias e Moisés e estamos certos 

de que és o Filho de Deus-Vivo; sabemos, portanto, que tudo acontecerá como 
dizes. Explica-nos, porém, o seguinte: Por que afirmam os escribas que mister 
será que venha Elias, primeiro, para que todas essas coisas se cumpram? 

 
Jesus, respondendo-lhes, disse: 
 
- Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. 

Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o 
que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. 

 
Não havia subterfúgios com que se evitasse a tragédia. 
 
“Fiquemos aqui!” alvitrara Pedro, temeroso dos homens, tomado 

pelo pânico do futuro sombrio que marchava ao encontro do Mestre. Talvez 
tentasse subtrair Jesus ao drama predito na gruta de Pã, retendo-o no 
isolamento selvagem da montanha. 

 
Mas tremenda voz da nuvem resplandecente respondera à 

fraqueza humana dos discípulos: “Este é o meu filho muito amado, ouvi-o”. E, 
desde que o destino de todos só deveria provir da palavra do Mestre, o medo 
dos discípulos, passado o deslumbramento instantâneo do sobrenatural, 
recorre ao extremo recurso; o argumento dos escribas. 

 
Pelo menos sendo impossível evitar a tragédia, talvez se pudesse 

adiá-la para mais tarde. Se Elias tinha de vir primeiro, não seria mister 
espera-lo? Aquela aparição do profeta no quadro maravilhoso que os ofuscara, 
não seria um sinal confirmando a promessa da vinda, longamente esperada, 
do Elias, para preparar o caminho do Cristo? 

 
Porém Jesus os desilude, afirmando que Elias já veio e cumpriu a 

missão que lhe era reservada; e os discípulos compreenderam o significado de 
João Batista. 

 
Não há, pois, subterfúgios. 
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Cumpre descer a montanha e procurar os homens. 
 
A noite chegou. Os pirilampos brilham dançando pelas encostas. 

O céu fulgura carregado de estrelas. 
 
Com passo firme e resoluto, Jesus caminha na frente. 
 
Os discípulos seguem-no... 

 


